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Danskernes lydbogsvaner – 2022

Danskerne er vilde med streaming, on  
demand-tjenester er fortsat i vækst og har 
været det længe. Det gælder også dansker-
nes forbrug af lydbøger, som endnu engang 
er steget sammenlignet med sidste års  
måling. Dette viser årets lydbogsundersøg- 
else fra Mofibo, der kortlægger forbruget 
af lydbøger i befolkningen. Undersøgelsen 
er foretaget af Megafon for Mofibo i kom-
bination med en undersøgelse blandt 3000 
af Mofibos lyttere.
 
I stort set hele landet lytter stadigt flere til 
lydbøger, og formatet er for mange dansk-
ere en meget vigtig kilde i deres litteratur-

forbrug. Dem der lytter til lydbøger, gør det 
også oftere end førhen. Lydbøger er for 
alle, men er fortsat mest populært blandt 
kvinder.  
 
De mange muligheder, som lydbøger giver, 
er også en af grundene til, at danskernes  
lydbogsvaner er forskellige, selvom flest lyt-
ter, når de går en tur.

Genre har stadigvæk stor betydning, når 
brugerne skal vælge en lydbog. Her falder 
valget oftest på krimi. Undersøgelsen viser, 
at indlæseren også spiller en vigtig rolle i lyt- 
ningen.

Danskernes forbrug 
af lydbøger 

af danskerne, som lytter til lydbøger,  
har det seneste år haft et litteratur-
forbrug, som udelukkende eller næsten 
udelukkende består af lydbøger

38%
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Over halvdelen af befolkningen benytt er sig 
af en streamingtjenste som f.eks. TV-tjene-
ster (65%), musiktjenester (55%) eller fi lm-
tjenester (54%), og tendensen fra sidste 
års undersøgelse fortsætt er i år. 38% af 
lydbogsforbrugere har det seneste år haft  
et litt eraturforbrug, som udelukkende eller 
næsten udelukkende består af lydbøger. 
43% læser udelukkende eller næsten ude-
lukkende kun fysiske bøger/e-bøger og 16% 

har et litt eraturforbrug, der er ligeligt fordelt 
mellem lydbøger og fysiske bøger/e-bøger. 
Der er sket en stigning på 1% i andelen af 
lydbogsforbrugere, hvis samlede litt eratur-
forbrug er steget som følge af muligheden 
for at høre lydbog - fra 39% til 40%. 7% hø-
rer et par bøger om måneden. 30% af lyd-
bogslytt ernes forbrug af lydbøger er steget 
under coronakrisen.

Danskernes forbrug af lydbøger
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Lydbøgers betydning for vores 
samlede litteraturforbrug 
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Muligheden for at høre lydbøger har for  
40% af  lydbogsforbrugerne medført, at  
deres samlede forbrug at litteratur er steget. 
I 2021 svarede 39% det samme.

Og ud af de 40% svarer 10%, at deres litte-
raturforbrug er steget meget i takt med, at 
lydbøger er blevet en måde at tilgå littera-
turen.

af de danskere, som lytter 
til lydbøger har haft et 
stigende lydbogsforbrug  
indenfor det seneste år

40%



Køn

7% 4%

Lytter til minimum  
én lydbog om ugen

Lytter til minimum  
én lydbog om måneden

21% 13%

Lytter til minimum  
én lydbog om året

38% 26%

Hvem lytter til lydbøger? 
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Udvikling i aldersfordeling af befolkningen, der hører minimum én lydbog om måneden. 
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Hvor i landet bliver der 
lyttet til lydbog? 
I næsten hele Danmark er der, det sene-
ste år, sket en stigning blandt andelen, 
der lytter til lydbøger. Den største stig-
ning er i Region Sjælland, hvor hele 21% 
af dem, som lytter til lydbog minimum 
en gang om måneden er bosat. Det er 
en stigning på 8%-point sammenlignet 
med sidste års måling, og det betyder, at  

regionen i dag er den, hvor størstedelen af 
lydbogsforbrugerne befinder sig. Til gengæld 
er Region Syddanmark den eneste region, 
hvor der er sket et fald sammenlignet med 
sidste år. I regionen befinder 13% af de dan-
ske lyttere sig. Det er et fald på 4%-point 
fra sidste år.

Hovedstaden:

18%

Sjælland:

21%
Syddanmark:

13%

Midtjylland:

17%

Nordjylland:

19%

*Data fra Megafon-måling 2022. Sammenholdt med Megafonmåling 2021 angivet i parantes.
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Når folk vælger en lydbog, er der mange 
årsager. 65% af Mofibos brugere svarer, at 
det er forfatteren, der giver dem lyst til at 

lytte. For 68% er det en genre, de kan lide. 
For 34% er det fordi, de har fået bogen an-
befalet er andre.

Hvordan udvælger vi
vores næste lydbog? 

Netop når jeg lytter 
fremfor at læse kan jeg 
engagere mig i andre 

ting samtidig 

„
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Hvad lytter vi til?  

*Data fra Mofibos egen lytterundersøgelse 2022

49%
foretrækker  

Krimi og  
spænding

 

Krimi og spænding

Biografier

Fantasy & SciFi

Klassikere

Økonomi &business

Historie Young Adult

Personlig udvikling Romaner

Podcast

Erotik Fakta Romantik & kærlighed
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Ser vi på hvordan Mofibos brugere i de 5  
regioner lytter, så er det primært Krimi og 
spænding, der er den foretrukne genre.  
Overordnet kan det konkluderes, at Dan-
mark er et homogent land, når det kommer 

til valg af genrer. Brugerne i Region Hoved-
staden er de eneste, der skiller sig ud ved 
at lytte mere til Biografier end Romantik og 
kærlighed. 

Hvilken genre lytter 
vi mest til? 

Region Hovedstaden: 
Krimi og spænding (49%) 

Romaner (19%) 
Biografier (7%) 

Region Sjælland:  
Krimi og spænding (53%) 

Romaner (16%) 
Romantik og kærlighed (8%) 

Region Syddanmark: 
Krimi og spænding (48%) 
Romaner (18%) 
Romantik og kærlighed (7%)  

Region Midtjylland: 
Krimi og spænding (49%) 
Romaner (19%) 
Romantik og kærlighed (7%)   

Region Nordjylland: 
Krimi og spænding (53%) 

Romaner (16%) 
Romantik og kærlighed (7%)  

Regionernes top 3 ser således ud:  

Mofibo
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Hvornår lytter vi?  
Lydbogsformatet tillader danskerne at lytte til bøger samtidig med, at de foretager sig 
andre ting. Undersøgelsen blandt 3000 Mofibo-brugere viser, at de lytter til lydbøger i 
mange forskellige situationer. F.eks. lytter halvdelen af brugerne i undersøgelsen typisk til 
lydbøger, når de gør rent, 7% lytter mens de er i bad og 29% mens de er i haven.

Sådan lytter 3000 Mofibo-brugere:

53%
lytter når de
går tur

Created by Aidan Cooke
from the Noun Project

50%
lytter når de 
kører bil

Created by Made by Made
from the Noun Project

50%
lytter når de
gør rent

7%
lytter når de 
er i bad

44%
lytter når de  
laver mad

31%
lytter når de  
er på ferie

12%
lytter når de 
handler

15%
lytter når de 
cykler

29%
lytter når de
er i haven

29%
lytter når de 
sidder i sofaen

6%
lytter når de
er på toilettet

18%
lytter når de 
keder sig

*Data fra Mofibos egen lytterundersøgelse 202210
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Indlæserens rolle
Indlæseren har en utrolig stor betydning for 
Mofibos brugers lytteoplevelse. Blandt 3000 
Mofibo-brugere synes 69% at indlæseren er 

afgørende for, om de vil lytte en bog til ende. 
54% får lyst til at lytte en bog, hvis det er en 
indlæser, som de godt kan lide. 

*Data fra Mofibos egen lytterundersøgelse 2022

65% 
fremhæver forfatteren

68% 
fremhæver genren

54% 
fremhæver indlæseren

Det giver Mofibo-brugere lyst til at lytte til en lydbog:

Mofibo
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af lydbogslytterne synes 
indlæseren er afgørende 
for, om de vil lytte en bog 
til ende

69%



Metode –
Sådan gjorde vi
Denne rapport er udarbejdet på baggrund 
af to forskellige undersøgelser.  

Den første undersøgelse tager udgangs-
punkt i danskernes holdning til, og brug af 
lydbøger. Undersøgelsen blev foretaget af 
MEGAFON A/S for Mofi bo, som en internet-
undersøgelse med 2000 respondenter.  

Den anden undersøgelse er lavet af Mofi bo
i forbindelse med Mofi bo Awards 2022. 
Undersøgelsen er foretaget blandt Mofi bos 
egne lytt ere og havde ca. 3000 respondenter.  

Mofi bo er danskernes 
foretrukne lydbogstjeneste. 
Mofi bo er en del af Storytel 
og har Danmarks største 
udvalg med adgang til 
mere end 400.000 titler.


